
É isso mesmo! E é presencial!

O maior evento corporativo do
interior do RS está de volta!

Vamos romper definitivamente o 
distanciamento, agora com o tema: 

O Poder das Conexões!

2022



Só pra relembrar, em 2019, no primeiro Magic 
Way, tivemos 433 inscritos de 148 empresas 
do RS e SC em um dia inteiro de conteúdos 

práticos sobre Encantamento e 
Experiência do Cliente!

E agora em 2022 esperamos entre 500
e 600 profissionais e 600 profissionais das mais diversas áreas, 

entre empresários, profissionais 
liberais, diretores, gerentes, coordenadores, 
vendedores... da indústria, comércio, 
prestação de serviços e agropecuária.

O que espera você:

Dia inteiro1
Palestrantes nacionais5
Painel com debate1

Várias surpresas!!

Atividades intensas de Networking
criadas especialmente para esse evento, 
dando oportunidade para quem quiser 
divulgar seu trabalho e/ou sua empresa 
de forma diferenciada



Igor Gaelzer Mayra Castro
REALIZAÇÃO

Amazônida, Advogada e Mestre 
em Direito Internacional e 

Europeu pela Universidade de 
Genebra, na Suíça. Designer de 
Conexões, com mais de 10 anos 
de experiência em parcerias 
internacionais. Construiu e 
chefiou o consulado científico chefiou o consulado científico 
do governo suíço em São Paulo 

(Swissnex Brazil).

Igor Gaelzer
DESBRAVAMENTO

Empreendedor, iniciou a 
Nordweg aos 19 anos em 

Picada Café e hoje vende para 
o mundo todo produtos em 
couro com garantia vitalícia. 
Estudou Comércio Exterior 
na Unisinos. Programador na Unisinos. Programador 

de Software.

"Somos o tipo de empresa que 
gostaríamos de ser clientes!"

Rafael Kenji
OPORTUNIDADE

Médico. TEDx Speaker. 
CEO FHE Ventures. Founder Academy Abroad.
Intercambista Harvard Medical School. 

Orientador da Medic Jr Consultoria em Saúde. Orientador da Medic Jr Consultoria em Saúde. 
Professor MBA de Gestão em Saúde 4.0. Nos 
mostra como uma Rede de Conexões o levou a 
Harvard, a um Presidente dos Estados Unidos e 
um Prêmio Nobel da Paz. Hoje facilita a ponte 
entre acadêmicos em busca de experiências 
transculturais e instituições de ensino que 

possam recebê-los.possam recebê-los.

Arthur Bolacel
PROXIMIDADE

Co-Fundador Mercado Brasco que tem como 
objetivo aproximar as pessoas, trabalhando para 
resgatar os bons e velhos costumes interioranos 
e entregando mais do que produtos: sorrisos e 
uma boa amizade. Co-Fundador Doralice.

Diretor Associação Gaúcha de 
Supermercado Jovem.

Daniele Pilau
Christensen
RELACIONAMENTO

Administradora. Especialista 
em Gestão Estratégica e Gestão 
de Pessoas e Doutora em 
Administração. Mais de vinte 
anos de experiência em 
consultoria e treinamentos. 
Empreendedora desdeEmpreendedora desde
 os 19 anos. CEO Grokker.

PALESTRANTES:PALESTRANTES:



- Logo destacado na página 
 de vendas

- Logo nos posts nas redes sociais
 (Instagram, Facebook, YouTube, 
 LinkedIn)

- Citação nas entrevistas

- - Logo destacado nos materiais 
 impressos (podem ser folders, 
 crachás, etc)

- Logo no telão no dia do evento
 (vídeo, fotos ou o que a 
 empresa tiver)

- Agradecimentos a cada fala no dia 
 do evento do evento

- Possibilidade de entrega de 
 material promocional no evento

- Espaço maior para stand no 
 evento (estrutura e montagem
  por conta do patrocinador)

- 10 ingressos Diamond

- - Intenso Merchandising

PATROCÍNIO MASTER

R$ 40.000
- Logo na página de vendas

- Logo nos posts nas redes sociais 
 (Instagram, Facebook, YouTube,   
 LinkedIn)

- Citação nas entrevistas

- Logo nos materiais impressos   
 (podem ser folders, crachás, etc) (podem ser folders, crachás, etc)

- Logo no telão no dia do evento 
 (vídeo, fotos ou o que a
 empresa tiver)

- Agradecimentos a cada fala no dia 
 do evento

- Possibilidade de entrega de 
 material promocional no evento material promocional no evento

- Espaço médio para stand no  
 evento (estrutura e montagem 
 por conta do patrocinador)

- 05 ingressos Diamond

- Intenso Merchandising

PATROCÍNIO diamante

R$ 20.000
- Logo na página de vendas

- Logo nos posts nas redes sociais  
 (Instagram, Facebook, YouTube,  
 LinkedIn)

- Logo no telão (vídeo, fotos ou 
 o que a empresa tiver)

-- Agradecimentos na abertura e en-
cerramento

- Possibilidade de entrega de 
 material promocional no evento

- Para o primeiro a garantir, 
 espaço menor para stand no     
 evento (estrutura e montagem 
 por conta do patrocinador)

- 03 ingressos Diamond

- Intenso Merchandising

PATROCÍNIO OURO

R$ 10.000

- Logo na página de vendas

- Logo nos posts nas redes sociais 
 (Instagram, Facebook, 
 YouTube, LinkedIn)

- Logo no telão (vídeo, fotos ou 
 o que a empresa tiver)

-- Agradecimento na abertura e 
 encerramento

- Possibilidade de entrega de 
 material promocional no evento

- 02 ingressos Diamond

PATROCÍNIO prata

R$ 5.000
- Logo na página de vendas

- Logo nos posts nas redes sociais 
 (Instagram, Facebook, 
 YouTube, linkedin)

- Logo no telão (vídeo, fotos ou 
 o que a empresa tiver)

-- Agradecimento na abertura e 
 encerramento

- Possibilidade de entrega de 
 material promocional no evento

- 01 ingresso Diamond

- Logo na página de vendas

- Logo nos posts nas redes sociais 
 (Instagram, Facebook, 
 YouTube, linkedin)

- Logo no telão (vídeo, fotos ou 
 o que a empresa tiver)

-- Agradecimento na abertura e 
 encerramento

- Possibilidade de entrega de 
 material promocional no evento

- 01 ingresso Diamond

PATROCÍNIO bronze

R$ 3.000
- Agradecimento na abertura 
 e encerramento

- Logo no telão (vídeo, fotos 
 ou o que o parceiro tiver)

- Possibilidade de entrega 
 de material promocional 
 no evento no evento

- 01 ingresso Diamond

apoio institucional

parceiros de execução

E se sua empresa deseja ter oportunidades de destaque especial em relação 
às outras durante todo o evento, divulgando seus produtos e serviços de 
forma diferenciada, seja nossa Parceira de Evento e ainda ganhe 
ingressos para presentear seus colaboradores e clientes!



Nos chame para contarmos uma 
surpresa pra você!

(55) 99653-6693

Rumo ao Próximo Nível!
Time Grokker

      Local: Clube Gaúcho – Santo  Ângelo
      Dia: 03/12/2022 - Sábado
      Horários: das 08h30 às 12h30 e das 14h às 20h

Empresa Registrada no CRA-RS: Registro obrigatório para empresas que 
atuam em consultoria/treinamentos na área de Gestão Empresarial, cfe. Lei 

n° 4.769, de 09 de setembro de 1965, artigos 2° e 15°.

Responsável Técnica: Adm. Dra. Daniele Pilau Christensen – CRA-RS 13.798 
Especialista em Gestão Estratégica e Gestão de Pessoas 

e Doutora em Administração.


